
Audiência Pública 
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Deputado Ademar Luiz 
Traiano tem a honra de convidar para a Audiência Pública para debater o Projeto de 
Lei nº 527/2016, que altera os limites da área de proteção ambiental da Escarpa 
Devoniana, por proposição do Deputado Plauto Miró – 1º Secretário deste Poder, do 
Deputado Pedro Lupion–Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, do Deputado Rasca Rodrigues - Presidente da 
Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais e do deputado Péricles de 
Mello–Presidente da Comissão de Cultura, com início às  09 horas do dia 10 de março de 
2017, no Cine Teatro Ópera, à Rua XV de Novembro, 468 – Centro – Ponta Grossa – PR. 
O Sindicato Rural de Castro está organizando um transporte e alimentação com saída 
às 08 horas em frente ao Sindicato.  Reservas até dia 6 de março (segunda-feira) com o 
Assistente Administrativo do Sindicato, Marcos Vinícius Schoembaechler (42) 3232-
1813 ou com a Assessoria de Cooperativismo da Castrolanda (42)3234-8284/(42) 
98816-8878 ou no e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br.  No ato da reserva, 
informar CPF e RG.  
 
 

corporativo 
 
ENCONTRO DA MULHER COOPERATIVISTA 
Atenção cooperadas, esposas e filhas de cooperados (acima de 16 anos). No dia 8 de março (quarta-
feira) a partir das 8h30 acontecerá o 20º Encontro da Mulher Cooperativista Castrolanda no Memorial 
da Imigração Holandesa. As inscrições podem ser feitas no site www.castrolanda.coop.br/eventos até 
o dia 03 de março (sexta-feira). Confira a programação: 

08h30 Incrição e recepção 
09h00 Abertura e boas-vindas 
09h15 Castrolanda e fatos marcantes 2016 
09h30 Palestra: “Quem faz com amor faz com qualidade” com Márcio Kühne 
11h15 Palestra: “Carne suína – saudável e de simples preparo” com Chef Junior Durski 
12h00 Almoço 
13h15 Palestra Show: “A poção mágica da Motivação” com Paul & Jack 
14h45 Café de Confraternização 
16h00 Encerramento 

 
INFORMES RENDIMENTOS 
Cooperado(a), já está disponível no Portal Cooperado 2.0 os informes de rendimentos 2016. Para 
acessar o portal, entre no site www.castrolanda.coop.br e preencha o login e senha no lado superior 
direito da tela. 
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TABELA DE TAXAS PARA O EXERCÍCIO (em%) 
Cooperado (a) segue a divulgação da Tabela de Taxas para o Exercício (em%). Nas próximas edições 
serão publicadas as taxas das demais áreas de atuação da Cooperativa. 
 

Descrição  Administração 
Corporativa  

  Agrícola   Pecuária  

 Produtos Agrícolas        

 forrageiras  0,20                1,00   

 milho  0,20 0,50   

 soja  0,20 0,50   

 trigo  0,20 0,70   

 triticale  0,20 0,70   

 batata - consumo  0,20 1,00   

 batata - semente  0,20     

 feijão  0,20     

Produtos Pecuários        

 leite  0,20     

 suínos - ciclo completo  0,20   0,80 

 suínos - terminador  0,20   0,80 

 suínos - upl  0,20   0,80 

   1  
taxa de 0,40% destinada ao setor de Oper. de Mercado e o restante destinado a provisão para devedores duvidosos. 

 

   2  
taxa de comercialização destinada a Unidade de Batata Semente.  

batatas 
 
VENDA DE SUBSTRATO 

A área de Negócios Batatas informa aos cooperados que tem disponível para venda substrato de 
batata, terra preta para aplicação em jardins e gramados. O valor é de R$ 0,20/kg. Mais informações na 
Unidade da UBBS, falar com Fernando Ferraz  pelo telefone (42) 3234-8189.  

 
leite 
 
PROGRAMA HOME+LEITE 

No último dia 16 de fevereiro, a Área de Negócios Leite em parceria com a APCBRH, realizou o 
lançamento do programa de gestão de rebanhos Home+Leite. O Home+Leite é um programa simples e 
prático, que uma vez instalado no computador do cooperado (a), permitirá o registro de dados e a 
obtenção de informações importantes para a rotina das propriedades, como: Animais para Parir; 
Animais para Secar; Animais Cobertos; Fichas Individuais; Genealogia dos Animais; e outras 
informações. O Home+Leite também poderá exportar e importar dados para o programa Web+Leite, 
facilitando assim os controles e o cumprimento das responsabilidades dos cooperados junto a 
Castrolanda. A Área de Negócios Leite iniciará a partir de março a instalação do Home+Leite nas 
propriedades dos produtores interessados. Além da instalação do Home+Leite será feito a capacitação 
do produtor ou responsável para uso eficiente do programa e a disponibilização de crédito no sentido de 
facilitar a compra de um computador para o cooperado que precisar para o uso do Home+Leite. 
O cooperado(a) que tiver interesse em utilizar o Home+Leite deve fazer a inscrição junto ao Setor de 
Controle Sanitário e Gestão até o dia 24 de março. O valor para a instalação e a capacitação do 
Home+Leite já estão inclusas nas taxas que o cooperado (a) paga para a Castrolanda, não será 
cobrado a mais para ter essa ótima solução na propriedade. Mais informações na Área com o Gerente 
de Negócios Leite, Henrique Costales Junqueira (42) 3234-8178. 
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EXPOJOVEM 2017 
Participe da 6ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem da Castrolanda) que será realizada de 
15 a 18 de março, no Pavilhão Agroleite. Inscreva os seus animais até o dia 03 de março, na 
Administração da Unidade de Negócios Leite, com Adrielle Teixeira. Mais informações (42) 3234-8121 
ou adrielle@castrolanda.coop.br . Confira a programação completa em eventos no site da Castrolanda: 
www.castrolanda.coop.br/eventos . 
 
RESERVE A DATA - DIA DO PECUARISTA DE LEITE 
Atenção pecuarista de leite. No dia 17 de março, durante a programação da Expojovem, será realizado 
o Dia do Pecuarista de Leite, a partir das 19 horas, no Pavilhão Agroleite. Os convites serão 
encaminhados para a Caixa Postal e os ingressos deverão ser retirarados no Setor de Gestão de 
Bovinos. 
 
LEILÃO DE GADO LEITEIRO 
Participe da 17ª edição do Leilão de Gado Leiteiro da Castrolanda que será realizada no sábado, 18 de 
março, no Parque de Exposições Dario Macedo. Outras informações no setor de Comercialização 
Agropecuária, com Dirceu ou Johnny (DDR 3234-8047). 

 
você sabia? 
  
 

EMBALAGENS VAZIAS DE FERTILIZANTES: Que no período de março a setembro deste ano o 
IMPEV e a Abisolo, estarão desenvolvendo um projeto piloto para a devolução de embalagens vazias 
de fertilizantes foliares, organominerais, orgânicos, substratos para plantas e condicionadores de solo. A 
Castrolanda através da Unidade de recebimento de embalagens vazias estará participando deste 
projeto, portanto todas as embalagens de fertilizantes foliares poderão ser devolvidas seguindo as 
mesmas orientações dadas às embalagens de defensivos agrícolas, ou seja tríplice lavadas, separadas 
por tamanho de embalagem e depositadas em big bags. 
 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008: Que a Castrolanda tem três unidades certificadas pela ISO 
9001:2008. A primeira Unidade a ser receber a certificação foi a Fábrica de Rações de Piraí do Sul, 
seguida pela Unidade de Beneficiamento de Sementes e Unidade Genética de Sêmen de Suíno. A NBR 
ISO 9001 descreve como devem serorganizados os sistemas de gestão da qualidade em diversos 
serviços ou processos e auxilia a empresa a desenvolvera melhoria da qualidade e de sua 
produtividade. A implantação deste Sistema representa a obtenção de uma poderosa ferramenta para 
melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos pela Castrolanda. 
 
WHATSAPP DAS ÁREAS: Que estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da 
Cooperativa com os grupos: Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola 
São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa informe o seu número e grupo 
de interesse para a área de Comunicação da Cooperativa, através do e-mail 
comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo número (42) 3234-8084. O WhatsApp é um comunicador 
instantâneo para smartphones que permite troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
 
RESULTADOS AGO: Que a Castrolanda realizou no dia 21 de fevereiro, no Memorial da Imigração 
Holandesa, a 66ª Assembleia Geral Ordinária. Com a presença dos diretores, cooperados e convidados 
foram aprovados os resultados de 2016, no qual o faturamento bruto da Cooperativa atingiu R$ 2,83 
bilhões, sendo 25% superior ao ano anterior. Na composição do faturamento, os produtos mais 
significativos foram os lácteos (28,7%), seguido de carnes  (13,5%) e da soja (13,1%). 
 
DIA DE CAMPO SOJA: Que o Dia de Campo Soja realizado pela Unidade de Negócios Agrícola foi um 
sucesso. No dia 20 de fevereiro, cerca de 100 cooperados puderam visitar os 12 estandes de 
demonstração para visualizar as novidades em genética de soja, bem como as principais tecnologias do 
setor e o que a Castrolanda pode oferecer de diferencial em relação à concorrência. 
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mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MARÇO    10,24 34,10 30,60 3,0805 
MAIO       10,35 30,85 27,35 3,1320 

     JULHO       10,44 - - 3,1890 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  70,50 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$  69,06 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  73,30 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$  74,00 - 
MILHO Castro R$  28,50 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  30,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 155,00 R$   94,8 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 125,00 R$   84,6 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 644,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 650,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 360,00 R$ 381,50 
 
Plantão Veterinário 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  

               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 

 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO COOPERADO (A) 
 
EXPEDIENTE DE CARNAVAL:  
A área de Gestão de Pessoas informa o expediente da Cooperativa para o Feriado de Carnaval: 

a) nos SETORES ADMINISTRATIVOS não haverá expediente nos dias 27/02 e 28/02/2017 (segunda e 
terça-feira); 

b) nos SETORES OPERACIONAIS, FÁBRICAS, FORNECIMENTOS DE INSUMOS E LOJAS 
AGROPECUÁRIAS, o expediente segue em regime normal ou de plantão/escala.  

 
Na quarta-feira, dia 01/03, o expediente retorna ao horário normal em todos os setores.    

 


